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PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada perilaku mengabaikan tugas di 

kelas yang dilakukan oleh anak dengan ADHD. Perilaku mengabaikan tugas 

merupakan perilaku anak yang tidak bisa memberi perhatian secara penuh pada 

aktivitas belajar yang sedang berlangsung, dimana anak cenderung beraktivitas 

sendiri tanpa aturan, dan enggan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah.  

Perilaku mengabaikan tugas di kelas pada anak ADHD merupakan salah 

satu masalah yang banyak dikeluhkan oleh guru di sekolah. Perilaku mengabaikan 

tugas pada anak ADHD biasanya ditandai dengan perilaku berbicara dengan guru 

tanpa izin, berbicara dengan siswa lain tentang sesuatu yang tidak terkait dengan 

pelajaran, berdiri atau berjalan-jalan di dalam kelas dengan tidak memperhatikan 

tugas, atau melihat sesuatu selain tugas (dalam Cook, 2015). Akibatnya, anak 

ADHD beresiko mengalami kesulitan akademis, termasuk prestasi belajar yang 

rendah dan mengganggu proses belajar di dalam kelas.  

Hal senada juga terjadi pada subjek dalam penelitian ini. Anak yang 

menjadi subjek penelitian juga menunjukkan perilaku keluar dari bangku, berdiri 

dan berjalan-jalan keliling kelas, bersembunyi di bawah meja, mengajak berbicara 

teman ketika pelajaran, berbicara dengan guru dengan cara yang tidak sopan, 

termasuk menanyakan hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran pada guru. 

Subjek selalu mengerjakan tugasnya dengan terburu-buru, bahkan jarang sekali 

menyelesaikan tugas dengan tuntas dan hasil pekerjaannya kurang memuaskan. 

Subjek mudah menyerah dan selalu mengatakan dirinya tidak bisa, padahal belum 

mencoba mengerjakannya. Setiap memulai pelajaran, subjek jarang sekali 

mengeluarkan alat tulisnya sendiri, tetapi harus disuruh dan dibantu oleh guru. 

Peralatan tulis subjek juga kurang lengkap karena seringkali hilang, sehingga 

harus meminjam pada teman atau gurunya. Pada semester ini subjek menempati 

peringkat ke 24 dari 27 siswa di kelasnya. Menurut keterangan guru kelas, subjek 

memperoleh nilai rendah karena sering tidak mengerjakan PR dan tidak 

mengerjakan tugas sampai selesai. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan perilaku mengabaikan tugas di 

kelas pada anak ADHD. Peneliti memberikan intervensi berupa video self-

modeling kepada subjek penelitian sebelum mengikuti pelajaran di dalam kelas. 

Video self-modeling merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan 

komunikasi sosial, fungsi perilaku dan kemampuan fungsional (dalam Bellini dan 

Akullian, 2007). Berlandaskan pada teori belajar kognisi sosial dari Albert 

Bandura (1977) intervensi video self-modeling menekankan belajar melalui 

pengamatan pada model, dimana ketika seseorang melihat dirinya berhasil 

melakukan sesuatu keterampilan atau perilaku, maka itu merupakan informasi 

terbaik tentang cara untuk melakukan dan memperkuat kemampuannya. Video 

self-modeling juga dapat membantu untuk mengembangkan keyakinan diri subjek 

dengan memberikan bukti visual bahwa subjek dapat berhasil mencapai sesuatu 

yang diinginkan, dimana dalam teori kognisi sosial Bandura disebut dengan self-

efficacy (dalam Buggey, 2007). 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan video self-

modeling dapat menurunkan perilaku mengabaikan tugas di kelas pada subjek 

dengan ADHD. Hal tersebut terlihat pada grafik yang menunjukkan adanya 

perubahan frekuensi perilaku mengabaikan tugas di kelas pada saat sebelum 

diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi. Untuk itu subjek dalam 

penelitian ini berhasil memenuhi hipotesis dari penelitian ini. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Livermore 

(2012) yang membuktikan bahwa perilaku mengabaikan tugas siswa di kelas 

berkurang setelah menjalani intervensi video self-modeling. Pengembangan subjek 

penelitian, rentang usia, indikator perilaku mengabaikan tugas yang diukur dan 

modifikasi alat intervensi video self-modeling yang dilakukan pada penelitian ini 

menyesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa video self-modeling dapat 

menurunkan perilaku mengabaikan tugas di kelas pada anak ADHD. Adanya 

penurunan perilaku mengabaikan tugas yang terjadi pada diri subjek dapat 

membantu subjek untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki prestasi 
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akademiknya. Seperti pendapat Ota dan DuPaul (dalam Warner, 2012) yang 

menyatakan bahwa perilaku mengabaikan tugas mempengaruhi prestasi akademik 

dan menyebabkan anak tidak dapat menunjukkan kemampuannya pada level 

tertinggi. 

Pada analisis grafik secara keseluruhan terlihat ada penurunan perilaku 

mengabaikan tugas dari baseline I sebelum diberikan intervensi video self-

modeling ke tahap baseline II setelah diberikan intervensi video self-modeling 

meskipun ada beberapa kali naik turun dalam frekuensi kemunculannya. Pada 

baseline I yang diukur sebanyak enam kali pertemuan, terlihat munculnya 

perilaku mengabaikan tugas di kelas yang dilakukan subjek dengan frekuensi 

yang relatif tinggi. Subjek sering berbicara dengan guru kelas tanpa izin, subjek 

selalu mengatakan “capek, susah, tidak bisa atau malas” ketika diminta 

mengerjakan tugas. Subjek sering menengok ke belakang atau melihat ke arah lain 

dan mengobrol dengan teman ketika pelajaran sedang berlangsung, bersuara keras 

atau berteriak. Subjek selalu menunjukkan perilaku tidak bisa diam dan gelisah 

dengan meninggalkan tempat duduk tanpa tujuan yang jelas, memainkan alat 

tulisnya dengan mengetuk-ketukan di meja dan menyandarkan kepala di atas meja 

yang membuat subjek mengantuk ataupun melamun. Perilaku-perilaku tersebut 

menyebabkan subjek tidak pernah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

ibu guru kelas. Akibatnya, subjek tidak dapat memperoleh nilai akademik yang 

maksimal. Perilaku yang ditunjukkan oleh subyek penelitian mendukung 

pernyataan Pfiffner dan Barkley ( dalam Anjani, 2013), yang menyebutkan bahwa 

anak-anak dengan ADHD sering menunjukkan masalah perilaku di kelas. Anak 

ADHD lebih sulit merespon pengajaran dan kurang mampu menyelesaikan tugas 

akademik dibandingkan dengan teman sebayanya. 

Pada awal pertemuan pelaksanaan intervensi video self-modeling, subjek 

terlihat senang melihat penayangan video. Subjek dalam penelitian ini tampaknya 

sangat antusias berpartisipasi dalam intervensi. Meskipun pada awalnya, subjek 

merasa malu dan enggan mengikuti sesi intervensi pada hari pertama, namun 

setelah melihat dirinya muncul dalam video, subjek menjadi tertarik dan bersedia 

mengikuti sesi intervensi. Pada sesi intervensi pada hari kedua dan seterusnya, 
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subjek datang sendiri ke ruang intervensi tanpa dijemput terapis. Pendapat ini 

didukung oleh Sherer dan kawan-kawan ( dalam Bellini dan Akullian, 2007), 

yang mencatat bahwa video self-modeling paling efektif untuk anak-anak yang 

dapat menikmati saat menonton dirinya di video, dan menyukai model 

pembelajaran secara visual, seperti melihat video dan penggunaan strategi 

dukungan visual.  

Selama intervensi subjek bersedia hadir dan memperhatikan video yang 

berdurasi dua menit 59 detik sampai dengan selesai. Intervensi dilaksanakan 

sebanyak 12 kali berturut-turut selama dua minggu. Dalam teori observational 

learning Bandura (1971) menyebutkan empat langkah penting dalam proses 

pembelajaran melalui pemodelan, yaitu : 1). Perhatian (model tidak dapat ditiru 

bila tidak dilakukan pengamatan. Selama pemberian intervensi subjek 

memperhatikan perilaku-perilaku yang ditunjukkan dalam video); 2). Retensi atau 

disimpan dalam ingatan (perilaku yang ditunjukkan dalam video diamati dan 

diingat agar subjek dapat meniru atau melakukan perilaku tersebut); 3). 

Reproduksi motorik (untuk melakukan perilaku yang diamati, maka subjek harus 

memiliki kemampuan motorik untuk dapat melakukan perilaku yang ditunjukkan 

dalam video). 4). Motivasi (subjek harus melihat bahwa perilaku yang ditiru 

sebagai penguatan perilaku positif dan bermotivasi untuk menirukan). 

 Pada saat intervensi, proses belajar dimulai ketika subjek memperhatikan 

perilaku-perilaku yang ditunjukkan dalam video sesuai dengan instruksi dari 

peneliti. Pada anak dengan ADHD, proses mengamati video sampai dengan 

selesai bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, peneliti hadir dan duduk 

mendampingi subjek untuk memastikan subjek tetap memperhatikan video. 

Proses penyimpanan memori terjadi ketika perilaku model yang dilihat subjek 

dalam video kemudian disimpan dalam ingatan subjek untuk dikeluarkan pada 

aktivitas lainnya. Ketika subjek berhasil menirukan perilaku model dalam 

tindakan nyata, maka peneliti memberikan pujian atas keberhasilannya melakukan 

perilaku yang dicontohkan dalam video dengan harapan akan muncul kembali 

pada pertemuan berikutnya. Pujian yang diberikan selama intervensi ini 

mendorong proses motivasi yang menjadi bagian dari proses belajar. Menurut 
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Bandura (1971), pujian sebagai reinforcement akan memunculkan perilaku yang 

diinginkan pada situasi yang sama yang muncul di kemudian hari.  

Pada saat subjek menjalani intervensi video self-modeling, subjek 

menunjukkan perubahan perilaku mengabaikan tugas di kelas. Perilaku 

mengabaikan tugas yang diukur pada penelitian ini terdiri dari tujuh indikator 

yaitu berbicara dengan guru tanpa izin, berbicara dengan teman, bersuara keras, 

meninggalkan tempat duduk, bermain dengan item di tangan atau di meja, 

menyandarkan kepala dan melihat selain tugas. Meskipun perubahan yang terjadi 

belum konsisten, namun dari tujuh item indikator perilaku mengabaikan tugas, 

terdapat empat item yang menunjukkan penurunan, yaitu berbicara dengan guru 

tanpa izin, meninggalkan tempat duduk, bermain dengan item di tangan atau di 

meja, dan melihat selain tugas. Sedangkan tiga item lainnya tidak mengalami 

penurunan, yaitu item perilaku berbicara dengan teman, membuat suara yang 

terdengar, dan menyandarkan kepala.  

Pada indikator perilaku berbicara dengan guru tanpa izin, subjek sebelum 

intervensi sering berbicara dengan cara atau mengucapkan kata yang tidak pantas 

terhadap guru. Setelah mendapat intervensi, perilaku tersebut menurun dan subjek 

terlihat lebih aktif dalam kegiatan belajar. Subjek mau bertanya pada guru 

berkaitan dengan pelajaran yang tidak dipahaminya dengan cara mendekati meja 

guru. Subjek berani bertanya dengan mengacungkan jari telunjuk jika subjek 

belum paham dengan penjelasan guru. Lalu subjek bersedia maju ke depan untuk 

belajar mengerjakan soal di papan tulis. Selain itu, guru juga mengatakan bahwa 

tanpa disuruh atau dibantu guru, kadang-kadang subjek sudah dapat menyiapkan 

buku dan alat tulisnya sendiri sebelum pelajaran dimulai. Meskipun kadang-

kadang harus diingatkan dan dibantu oleh guru. Penurunan perilaku berbicara 

dengan guru tanpa izin pada subjek dipengaruhi oleh meningkatnya kemampuan 

dan kepercayaan diri subjek untuk menampilkan perilaku-perilaku yang ada di 

video, yang dalam teori Bandura disebut dengan self-efficacy. Adanya 

pengalaman subjek dengan langsung menonton video, mengamatinya berulang-

ulang, dan menirukan perilaku model meningkatkan kemampuan dan kepercayaan 

diri subjek untuk melakukan perilaku model. Sesuai dengan teori pembelajaran 
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sosial Bandura (1977) menyatakan bahwa self-efficacy dapat dibentuk melalui 

pengamatan atas keberhasilan sendiri. Dengan kata lain, peningkatan self-efficacy 

dapat menyebabkan peningkatan motivasi dan ketekunan untuk mengembangkan 

perilaku subjek (dalam Marshall, 2013). 

Pada indikator perilaku meninggalkan tempat duduk, perilaku subjek 

mengalami penurunan setelah mengikuti intervensi. Perubahan perilaku yang 

paling menonjol adalah subjek meninggalkan tempat duduk dengan tujuan yang 

jelas yaitu mendatangi guru untuk bertanya tentang pelajaran. Guru menjelaskan 

sambil memuji dan memberi semangat pada subjek sehingga subjek semakin 

termotivasi untuk mengerjakan. Selain efek pemberian intervensi yang berhasil 

meningkatkan keyakinan subjek akan kemampuannya, keterlibatan guru yang 

mendampingi dan memberikan pujian juga berpengaruh positif pada 

berkurangnya perilaku mengabaikan tugas. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Bandura (1971) yang menyatakan bahwa reinforcement penting dalam 

menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, meskipun hal 

tersebut bukan merupakan satu-satunya pembentuk tingkah laku seorang individu.  

Penurunan perilaku subjek juga terjadi pada indikator perilaku bermain 

dengan segala item yang ada di tangan atau di meja dan indikator melihat selain 

tugas. Setelah mengikuti intervensi, perilaku-perilaku subjek tersebut sudah 

banyak berkurang. Subjek lebih aktif terlibat dan semangat dalam kegiatan belajar 

dibandingkan sebelum mengikuti sesi intervensi. Subjek tampak termotivasi untuk 

mempraktekkan perilaku yang ada di video antara lain memperhatikan guru yang 

sedang mengajar, duduk menghadap ke depan, bertanya pada guru ketika tidak 

memahami pelajaran, memegang pensil hanya untuk menulis dan berusaha 

menulis sampai dengan selesai. Motivasi untuk melakukan perilaku yang 

diinginkan berdasarkan teori sosial-kognitif Bandura (1977) berasal dari self-

efficacy. Self-efficacy subjek ditunjukkan melalui tampilan diri melakukan 

perilaku yang ditargetkan, yang meningkatkan keyakinan diri bahwa subjek dapat 

melakukan perilaku. Peningkatan self-efficacy akan meningkatkan kemungkinan 

bahwa target perilaku yang dikehendaki akan lebih sering dilakukan (dalam 

Livermore, 2012). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan perilaku mengabaikan tugas 

di kelas dengan menggunakan intervensi video self-modeling dapat dijelaskan 

berdasarkan teori kognitif sosial dari Bandura (dalam Masraroh, 2012) yang 

menekankan pada reciprocal determinism. Proses ini menjelaskan bahwa suatu 

perilaku, faktor personal dan lingkungan saling mempengaruhi. Salah satu 

deduksi dari konsep ini adalah perilaku mempengaruhi personal individu dan 

lingkungan, lingkungan atau personal individu mempengaruhi perilaku. Dalam 

model pembelajaran Bandura, faktor personal (kognitif) memainkan peranan 

penting. Faktor personal (kognitif) yang dimaksud adalah self-efficacy. Bandura 

menyatakan bahwa self-efficacy pada dasarnya adalah hasil dari proses kognitif 

berupa keputusan, keyakinan atau pengharapan tentang sejauhmana individu 

memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau tindakan 

tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Schunk (Muhtarom, 2016) menyatakan bahwa self-efficacy diasumsikan 

lebih dinamis, berfluktuasi, dapat berubah dari statis dan stabil untuk tugas dan 

hari tertentu. Self-efficacy berfluktuasi dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, 

kondisi internal, seperti persiapan individu, kondisi fisik berupa sakit atau 

kelelahan dan suasana hati (afektif). Kedua, kondisi eksternal seperti sifat dari 

tugas yang banyak dan sulit serta lingkungan sosial, berupa keadaan yang terjadi 

di sekitar lingkungan. Pernyataan Schunk (Muhtarom, 2016), memperlihatkan 

bahwa self-efficacy bukan merupakan suatu hal yang statis atau permanen. Self-

efficacy seseorang bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. 

Pada indikator perilaku berbicara dengan teman menunjukkan tidak ada 

penurunan. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan belajar yang tidak kondusif dan 

tidak terkendali sangat berperan, antara lain faktor kurangnya perhatian dari guru 

dan pengaruh dari teman-teman subjek. Subjek akan lebih banyak melakukan 

perilaku berbicara dengan teman ketika melihat atau mendengarkan ada teman-

temannya di kelas yang juga melakukan hal yang serupa. Bandura (dalam 

Winingsih, 2016) menyatakan bahwa manusia belajar dengan mengamati apa 

yang dilakukan oleh orang lain. Melalui belajar dengan mengamati (modelling) 
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manusia secara kognitif menampilkan perilaku orang lain kemudian mengadopsi 

perilaku tersebut. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan pada indikator membuat suara yang 

terdengar dan indikator perilaku menyandarkan kepala yang tidak mengalami 

penurunan. Terkadang subjek tampak excited dan semangat menulis. Subjek 

membawa alat tulis lengkap dan menyiapkan sendiri peralatan sekolah di atas 

meja sebelum pelajaran di mulai. Tetapi pada kesempatan yang lain, subjek 

tampak tidak bersemangat, lesu dan banyak mengeluh khususnya pada saat 

bertemu dengan pelajaran yang tidak disukai yaitu menulis latin. Kondisi ini dapat 

disebabkan oleh kondisi fisik dan emosional subjek, yang disebutkan oleh 

Bandura dengan istilah physiological feedback (dalam Margaretha, 2012). Kedua 

kondisi ini dapat berpengaruh terhadap efficacy. Ketika subjek berada dalam 

suasana hati yang positif, maka rasa self-efficacy dapat meningkat, sebaliknya bila 

kondisi cemas, tegang, keadaan perasaan (mood) kurang baik, lelah dan penat, 

maka dapat berpengaruh negatif terhadap ekspektasi efficacy. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan perilaku mengabaikan 

tugas terjadi melalui beberapa faktor. Selain meningkatnya self-efficacy subjek 

untuk melakukan perilaku yang dikehendaki dalam kegiatan belajar, faktor 

lingkungan juga memberikan kontribusi. Penayangan video self-modeling secara 

berulang-ulang sebagai intervensi pada subjek dengan ADHD menyebabkan 

subjek memiliki keyakinan tentang kemampuan yang dimilikinya untuk 

mengubah perilaku dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang dikehendaki 

selama kegiatan belajar di kelas, sehingga terjadi penurunan perilaku 

mengabaikan tugas. Agar dapat memelihara keyakinan tersebut, anak ADHD 

membutuhkan dukungan dari faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor 

eksternal dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga, guru dan teman-teman 

subjek. Kehadiran dan perhatian dari guru kelas serta dukungan dari teman-teman 

subjek sangat berperan dalam membantu subjek untuk mengembangkan perilaku 

positif dalam situasi pembelajaran yang aktif dan kondusif. Hal ini karena 

perilaku mengabaikan tugas pada anak ADHD bukan hanya disebabkan oleh 
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gangguan pada diri subjek, namun sebagian dipengaruhi juga oleh kondisi 

lingkungan subjek. 

Sesuai dengan pendapat Wright (2007) yang menyatakan bahwa meskipun 

inatensi merupakan gejala dari kondisi yang mendasari ADHD, namun faktor-

faktor lain yang dapat menyebabkan perilaku mengabaikan tugas pada siswa 

ADHD tidak boleh diabaikan. Faktor-faktor tersebut antara lain siswa ADHD 

tidak menyukai pelajaran yang diberikan, misalnya pelajaran terlalu sulit atau 

terlalu mudah, disibukkan oleh pikiran cemas, model pembelajaran guru yang 

tidak terorganisir, dan sebagian ditentukan oleh lingkungan belajar, seperti guru 

yang tidak dapat menciptakan situasi belajar yang tertib, mudah dipahami, dan 

memotivasi siswa. 

Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor kelemahan dalam penelitian 

ini. Kurangnya kontrol terhadap lingkungan membuat hasil intervensi menjadi 

kurang optimal. Peneliti tidak memberikan psikoedukasi kepada keluarga dan 

lingkungan sekolah berkaitan dengan usaha subjek untuk mengubah perilaku, 

sehingga lingkungan kurang mendukung pelaksanaan intervensi dan kurang 

menghargai usaha subjek untuk mengubah perilaku. Kelemahan lain dalam 

penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan satu subjek penelitian sehingga 

hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan berdasarkan banyaknya subjek, 

tetapi peneliti hanya dapat menyimpulkan hasil penelitian secara perorangan 

(individual).  

 

 

 

 

 

 

 

 




